
De Faience- en Tegelfabriek Holland was 24 jaar lang 
de onderneming van Jan Willem Mijnlieff (1862-1940). 
Mijnlieff, afkomstig uit een familie van steenfabrikan-
ten, had al op jonge leeftijd de leiding van steenbakke-
rij De Liesbosch aan de Utrechtse Vaartse Rijn overge-
nomen van zijn vader. De zaken liepen goed, maar zijn 
ambities reikten verder en gingen uit naar een kunst-
zinniger product dan gebakken stenen. Toen hij in 1894 
de verder op gelegen aardewerkfabriek van Hubertus 
Schillemans (1859-1916) kon kopen, aarzelde 
Mijnlieff dan ook geen moment. Schillemans’ bedrijf 
bestond uit twee  fabrieken. Er was een oude ‘muur-
steentjes’-fabriek waarvan de oorsprong terugging tot 
het midden van de 17de eeuw en waar traditioneel be-
schilderde wandtegels volgens het tinglazuurprocedé 
werden gemaakt. En er was een nieuwe, naastgelegen 
fabriek die Schillemans in 1893 had laten bouwen met 
de bedoeling er sieraardewerk te produceren in het 
moderne genre waarmee de Haagse plateelfabriek 
Rozenburg zoveel succes had. Anders dan het tin-
glazuuraardewerk had dit nieuwe  fabrikaat een harde 
witte scherf en een beschildering onder een transpa-
rant loodglazuur.1

Nog tijdens de bouw van deze nieuwe fabriek werd 
Schillemans failliet verklaard en zag Mijnlieff zijn kans 
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Alle objecten zijn voorzien van een geschilderd fabrieksmerk
Herkomst: particuliere collectie ’t Eykergood (2011)

De jaren rond 1900 waren een gouden tijd voor de Nederlandse 
aardewerkindustrie. Tientallen bedrijven produceerden kleurrijk 
beschilderd aardewerk in de toen nieuwe art-nouveaustijl en 
 veroverden daarmee in korte tijd de binnenlandse én buitenlandse 
markt. Rozenburg in Den Haag behoort tot de eerste en meest 
vooraanstaande fabrieken van dit vernieuwingsaardewerk, maar een 
bij liefhebbers minstens zo bekende en gewaardeerde  producent is 
de Faience- en Tegelfabriek Holland in Utrecht. Met steun van het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt en 
andere fondsen heeft het  Keramiekmuseum Princessehof onlangs 
een belangwekkende collectie sieraardewerk van deze fabriek 
kunnen verwerven.



schoon om zelf de plannen voor het moderne sieraarde-
werk te realiseren. Hij stelde alles in het werk om de 
kwaliteit van het Rozenburg-product te evenaren of liever 
nog te overtreffen en hoe kon hij dat beter doen dan 
een aantal van de beste plateelschilders van de Haagse 
fabriek over te halen naar Utrecht te komen – een 
overigens gebruikelijke gang van zaken in die tijd. De 
meester-schilders Johannes Karel Leurs (1865-1936) en 
Jan Carel Heijtze (1873-1943) maakten zo de overstap 
van Rozenburg naar Holland. Mijnlieff wist ook andere 
ervaren en getalenteerde schilders, ontwerpers en 
 modelleurs aan zich te binden en leerling-schilders liet 
hij teken- en ornamentlessen volgen aan de School voor 
Kunstnijverheid in Utrecht. Deze investering leverde 
direct resultaat op: het nieuwe kunstaardewerk van 
Holland viel bij het publiek in de smaak en behaalde 
prijzen op belangrijke nationale en internationale ten-
toonstellingen. Na deze geslaagde start van de onder-
neming – al in het eerste productiejaar 1895 werd het 
personeel uitgebreid tot 70 medewerkers – volgden 
 enkele succesvolle jaren. In 1901 werden de oude muur-
steentjesfabriek en de nieuwe plateelbakkerij samen-
gevoegd tot een naamloze vennootschap en kwam de 
fabriek onder artistieke leiding te staan van de bekende 
kunstenaar Theo Molkenboer (1871-1920). Maar vier 

jaar later, toen het hoogtepunt van de art nouveau voorbij 
was, raakte Holland in de problemen en was Mijnlieff ge-
noodzaakt de productie van het sieraardewerk te stoppen. 
De fabriek maakte vanaf die tijd alleen nog tegels. Tot 
aan de Eerste Wereldoorlog ging het voorspoedig met 
het bedrijf, daarna stortte de markt in en in 1918 viel 
het doek voor Holland definitief.

EXTRAVAGANTIE VOOR HET BUITENLAND

Vanaf het moment dat Mijnlieff zich in de sieraardewerk-
branche begaf, moet hij begrepen hebben hoe belangrijk 
het was om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. 
Behalve Rozenburg waren dat bijvoorbeeld de firma 
Wed. N.S.A. Brantjes & Co in Purmerend en – vanaf 
1898 – de Plateelbakkerij Zuid-Holland in Gouda. Dat 
kenners en verzamelaars nu vrijwel onmiddellijk een vaas 
of schaal als ‘een Holland-Utrecht’ herkennen, bewijst 
dat hij daarin is geslaagd. De modellen van Holland zijn 
vaak uitbundig, de decors harmonieus, het kleurenpalet 
warm. Vooral de mosgroene en roodbruine aardetinten 
zijn typerend voor Holland. Opvallend bij de  modellen is 
het grote aantal vazen met oren. Ze lopen uiteen van klein 
en bescheiden tot groot, hoog en expressief krullend. 
Andere fabrieken hadden eveneens vazen met modieuze, 
tot boven de rand opgetrokken oren in hun assortiment, 

31  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2012

Vaas in de vorm van een

bloem met decor van kevers 

en pijlkruid (H 30 cm); vaas 

met decor van goudenregen 

(H 73,5 cm); stel vazen met 

decor van vlinders en rozen 

(H 26 cm); wandbord met 

decor van flamingo’s en 

papyrusbloemen (D 23 cm). 

Schilder Hermanus 

Oostveen

Vaas met oren en floraal 

decor (H 35,5 cm); vaas 

met hoge oren en decor 

van vlinders en bloemen 

(H 30 cm); vaas met oren 

en floraal decor (H 42 cm); 

vaas met oren en abstract 

decor (H 28 cm); cache-pot 

in de vorm van distelknop 

en decor van vlinders 

(H 20 cm)

Plastiek in de vorm van een 

zittend aapje (H 20,5 cm)



 

maar Holland ging hierin net een stap verder. Karakteris-
tiek zijn voorts de grillige uitsteeksels en het frivole 
ajourwerk bij de klokkenstellen. Het zijn on-Nederlandse 
vormen, bedoeld voor een publiek dat extravagantie 
kon waarderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
niet Nederland maar het buitenland de voornaamste 
 afzetmarkt van Mijnlieff was. Van meet af aan richtte hij 
zich op de export en het is zeer aannemelijk dat hij om 
die reden bewust de naam ‘Holland’ voor zijn onderne-
ming heeft gekozen. Voor klanten waar ter wereld ook 
was zo immers meteen duidelijk waar de kleurig beschil-
derde vazen vandaan kwamen. 

VAN PARTICULIER NAAR MUSEAAL BEZIT

In 2006 realiseerde Keramiekmuseum Princessehof  
de eerste overzichtstentoonstelling van de Faience- en 
Tegelfabriek Holland. Het hoge artistieke niveau van 
het aardewerk in aanmerking genomen, is het opmer-
kelijk dat de fabriek niet al veel eerder voor het voetlicht 
is gebracht. Een verklaring hiervoor is het ontbreken 
van een bedrijfsarchief, maar een belangrijkere reden is 

De aankoop van keramiek uit de 
collectie ’t Eykergood bewijst maar 
weer eens hoe belangrijk particuliere 
verzamelaars voor musea kunnen 
zijn. Het komt geregeld voor dat 
verzamelingen of delen daaruit 
door schenking of aankoop aan 
een  museale collectie worden 
toegevoegd. Veel musea hebben 
zelfs hun oorsprong gevonden 
in particuliere verzamelingen. 
Friesland, waar het historisch besef 
misschien wel net iets sterker is dan 
in andere provincies, vormt daarop 
geen uitzondering.

Een voorbeeld van een museum dat is 
voortgekomen uit de verzameling van 
een particulier, is Keramiekmuseum 
Princessehof in Leeuwarden. De 
grondlegger was de Friese notaris 
Nanne Ottema (1874-1955), wiens 
collectie Chinese keramiek het 
startpunt vormde van het enige in 
keramiek gespecialiseerde museum 
in Nederland. Zijn andere liefde, het 
Friese erfgoed, paste goed in het 
Fries Museum, waar inmiddels meer 
erfgoed- en kunstverzamelingen 
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hun plek hebben gevonden, zoals 
de collectie Hindeloopen van Joost 
Hiddes Halbertsma en de  interieurs 
en werk van de 19de-eeuwse 
schilder Christoffel Bisschop. Het 
Hannemahuis in Harlingen was er niet 
geweest zonder Leendert Jacobus 
Hannema, die in 1964 huis en col-
lectie naliet om als museum te dienen 
en recentelijk was de collectie van 
initiatiefnemer Thom Mercuur het 
startpunt van Museum Belvédère. 

Voor de meeste musea geldt dat 
de oorspronkelijke verzamelingen 
in de loop der tijd zijn aangevuld 
met andere particuliere collecties, 
die op hun beurt ook weer beeld-
bepalend zijn. Hiermee kon het 
karakter van een museum zich 
versterken en verdiepen. Zo heeft 
Keramiekmuseum Princessehof in de 
loop van zijn geschiedenis een aantal 
 kwalitatief zeer hoogstaande collec-
ties kunnen verwerven, waaronder 
een unieke verzameling 16de- en 

17de-eeuwse Chinese keramiek 
(Swatow-keramiek), bijeengebracht 
door Reinier Dirk Verbeek, en recent 
islamitische keramiek van kenner en 
verzamelaar Hillegonda Janssen en 
een mooie selectie moderne keramiek 
uit de verzameling van wijlen J.W.N. 
van Achterbergh. 

DE VERENIGING REMBRANDT EN DE 

OTTEMA-KINGMA STICHTING

Aan de verwerving van de keramiek 
uit de collectie ’t Eykergood is door 
verschillende partijen bijgedragen, 
waaronder de Ottema-Kingma 
Stichting (OKS) en de Vereniging 
Rembrandt. De OKS, vernoemd naar 
de eerder genoemde verzamelaar 
Nanne Ottema en zijn echtgenote 
Grietje Kingma, werd na hun over-
lijden opgericht met als doelstelling 
‘Het bevorderen van kunst- en cul-
tuurhistorie in Friesland’. De Stichting 
verzamelt in de geest van haar naam-
gever, die een grote belangstelling 

had voor Fries erfgoed. Zij verwerft 
onder andere objecten en verzame-
lingen die van belang zijn voor de 
openbare collecties in Friesland, of 
dat nu kunstwerken zijn of gebruiks-
voorwerpen die vooral een historische 
waarde hebben. 

Waar de Ottema-Kingma Stichting 
zich richt op Fries erfgoed, ligt de 
focus van de Vereniging Rembrandt 
op kunst. De Vereniging verleent steun 
voor aankopen voor openbare col-
lecties van Nederland. Wat voor haar 
voorop staat is de waarde als kunst-
werk van een bepaald object voor het 
Nederlands openbaar kunstbezit. Een 
kunstwerk moet behoren tot de beste 
of betere voorbeelden in zijn genre, 
bijvoorbeeld als representant van een 
belangwekkende regionale productie. 
In het geval van de verzameling kera-
miek ’t Eykergood heeft de Vereniging 
dan ook niet voor het geheel gekozen, 
maar een keuze gemaakt uit de hoog-
tepunten uit de productie van Faience- 

en Tegelfabriek Holland. 
Friesland heeft vooral in de laatste 
jaren sterk geprofiteerd van allian-
ties van fondsen als de Ottema-
Kingma Stichting en de Vereniging 
Rembrandt. Door een goede samen-
werking van de OKS en de Vereniging 
Rembrandt zijn Friese collecties de 
afgelopen jaren verrijkt met unieke 
stukken, zoals het delicate ivoren 
model van een Kantonees bloemschip 
voor het Fries Scheepvaartmuseum, 
een bijzondere verguld zilveren 
18de-eeuwse theebus voor het 
Hannemahuis in Harlingen, een zeld-
zaam stilleven van Dirck de Horn, dat 
straks in het nieuwe Fries Museum te 
zien zal zijn, en recent het prachtige 
winterse landschap van Jan Mankes 
voor Museum Belvédère.

Saskia Bak, directeur Fries Museum en 
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Fusien Bijl de Vroe, directeur Vereniging 

Rembrandt

Friesland verzamelt
PARTICULIERE VERZAMELAARS, DE OTTTEMA-KINGMA STICHTING EN DE VERENIGING REMBRANDT



dat er onvoldoende voorbeelden van het sieraardewerk 
van Holland in openbare collecties voorhanden waren om 
zich een goed beeld van de productie te kunnen vormen. 
Daarin kwam verandering met de ‘ontdekking’ van een 
omvangrijke Holland-verzameling in particulier bezit. 
Deze collectie, nu bekend onder de naam ’t Eykergood, 
omvat bijna 400 objecten, waaronder een groot aantal 
unieke stukken. Een aanzienlijk deel hiervan werd via 
veilingen en de handel verworven uit het buitenland, 
met name uit Engeland, Oosten rijk, Nieuw-Zeeland, de 
Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Hieruit blijkt op-
nieuw dat Holland wereldwijd exporteerde en ook dat 
de fabriek daarvoor de betere en duurdere stukken 
 reserveerde. Met de tentoonstelling en begeleidende 
publicatie over Holland in 2006 werd de collectie 
’t Eykergood na meer dan dertig jaar verzamelen voor 
het publiek ontsloten.2 De nu verworven selectie van 
28 objecten betekent een substantiële aanvulling en 
kwaliteitsverbetering, niet alleen van de collectie van 
Keramiek museum Princessehof maar ook van de 
Collectie Nederland. 

VEELZIJDIG EN REPRESENTATIEF

Bij de selectie zijn uniciteit, kwaliteit en represen tativiteit 
als belangrijkste criteria gehanteerd. Zo zijn enkele 
 objecten verworven vanwege hun unieke vormgeving, 
bijvoorbeeld de vaas die gemodelleerd is als een bloem 
en de cache-pot in de vorm van een met bladeren om-
geven distelknop. Ook de drie aangekochte pendules 
springen in het oog door hun bijzondere vormgeving. 
Elke klok is bovendien voorzien van een art-nouveau-
decoratie in optima forma die de belijning van het 
model volgt en  accentueert. 

Vier objecten zijn van de hand van Hermanus 
Oostveen (1879-1978), een van de belangrijkste 
 plateelschilders en ontwerpers van Holland. Door zijn 
karakteristieke manier van schilderen, zijn voorkeur 
voor bepaalde bloem- en diermotieven en het veelvul-
dige gebruik van pasteltinten, is zijn werk direct her-
kenbaar. Oostveen tekende decors vanuit zijn eigen ver-
beelding, maar hij werkte ook vaak naar voorbeeld. Een 
veelgebruikte inspiratiebron was bijvoorbeeld Fantaisies 
Décoratives, een losbladig platenalbum van de Franse 
kunstenaar Jules Habert-Dys, verschenen in 1886-87. 
De complete serie was in de schilderszaal van Holland 
aanwezig en in Oostveens nalatenschap zijn ook diverse 
platen uit dit album – inclusief sporen van klei – terug-
gevonden. 

Een volgende groep objecten is gekozen vanwege de 
 oriëntaals geïnspireerde decors. Hoewel geen directe 
historische voorbeelden zijn aan te wijzen, is de  invloed 
van de islamitische ornamentiek in deze stukken 
 duidelijk aanwezig. Illustratief zijn de symmetrische 
vlak vullingen met arabesken.

Onder de aanwinsten bevinden zich voorts enkele 
objecten waarvan de decors worden toegeschreven 
aan de ontwerper Jac. van den Bosch (1868-1948). 
De latere compagnon van H.P. Berlage was in 1898 
als  handelsreiziger bij Mijnlieff begonnen en had kort 
daarna diverse succesvolle tegelpatronen voor de fabriek 
ontworpen. Van den Bosch behoorde tot de kring van 
kunstenaars die bij hun ontwerpen gebruik maakten van 
geometrische systemen. Veel van deze systemen waren 
beïnvloed door de theosofische levensovertuiging dat 
alles zichtbaar en onzichtbaar georganiseerd is volgens 
geometrische principes. Door bij het ontwerpen de 
geometrie als uitgangspunt te nemen zouden betere 
en mooiere producten ontstaan. Er werden ontwerpen 
gemaakt op basis van drie- en vierhoeken met om- en 
 ingeschreven cirkels. Van den Bosch noemde deze 
laatste methode het ‘sfeeren’-systeem. Het is mogelijk 
dat hij dit ontwerpsysteem toepaste bij het zeldzame 
stel vazen en de cache-pot met een lineair-geometrisch 
decor op crèmekleurig fond die voor de museum-
collectie zijn verworven. De sereniteit die van deze 
objecten uitgaat wordt nog versterkt door de toepassing 
van mat glazuur in plaats van het gebruikelijke glanzende 
glazuur. 

De aanwinstenlijst wordt afgesloten met een plastiek 
in de vorm van een zittend aapje. De meeste aardewerk-
fabrieken die rond 1900 in bedrijf waren, brachten 
keramische plastiekjes op de markt. Bij Holland werden 
ze slechts incidenteel gemaakt; het melancholisch voor 
zich uitkijkende aapje is een van de twee beeldjes die tot 
nog toe bekend zijn. De beschildering is zeer naturalis-
tisch uitgevoerd: met ragfijne penseelstreekjes wordt de 
indruk gewekt van een harige vachts

Karin Gaillard

Conservator Europese keramiek

Voor de verwerving van de collectie sieraardewerk van Faience- en 
Tegelfabriek Holland heeft Keramiekmuseum Princessehof steun ge-
kregen van de volgende fondsen: het BankGiro Loterij Aankoopfonds 
van de Vereniging Rembrandt, de Ottema-Kingma Stichting, de 
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting en het K.F. Hein Fonds.
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Noten

1. Dit nieuwe fabrikaat werd 
rond 1900 ‘faience’of 
‘fayence’ genoemd, een 
verwarrende term, omdat 
met dit begrip van oudsher 
ook tinglazuuraardewerk 
wordt aangeduid.

2. M. Heslenfeld, H. Nijenhuis, 
K. Gaillard (red.), De 
Collectie Holland. Art 
nouveau keramiek van de 
NV Faience- en Tegelfabriek 
‘ Holland’ 1894-1918, 
Leeuwarden/Zwolle 2006.


